HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT JAVA VÀ FIREFOX
1. Hướng dẫn cài đặt java
Java là nền tảng để chạy ứng dụng Navibox, do vậy trước khi bạn có thể theo dõi hệ
thống theo dõi và giám sát trực tuyến, bạn cần phải cài đặt nền tảng này trước. Bạn có thể
download java bằng cách vào trang www.navibox.net sau đó kích vào đường mục Cần
cài đặt Java phía bên trái màn hình rồi tải chương trình java cho Windows về. Sau đó
thực hiện việc cài đặt như sau:
Bước 1: Kích đúp chuột vào file jre….exe mà bạn vừa tải về, màn hình sau sẽ hiện ra

Bước 2: Xác nhận thỏa thuận bản quyền

Bạn kích vào nút “Accept” ở trên màn hình trên, màn hình sau sẽ hiện ra
Bước 3: Quá trình cài đặt

Màn hình trên sẽ xuất hiện khoảng 3 phút, lúc này hệ thống đang thực hiện quá tình cài
đặt java vào máy tính của bạn.
Bước 4: Kết thúc cài đặt

Bạn kích vào nút “Finish” như trên màn hình để kết thúc quá trình cài đặt.

2. Hướng dẫn cài đặt firefox
Firefox là trình duyệt web cũng tương tự như trình duyệt web Internet Explorer nhưng
nhỏ gọn và thuận tiện hơn, thích hợp cho việc sử dụng navibox. Để thực hiện cài đặt trình
duyệt web này bạn có thể vào trang http://www.mozilla.com/en-US/firefox/ sau đó thực
hiện download về và cài.
Bước 1: Chạy chương trình cài đặt
Bạn kích vào file exe màn bạn đã download về, màn hình sau sẽ xuất hiện

Bạn kích vào nút “Next” ở trên màn hình trên
Bước 2: Xác nhận bản quyền

Bạn cần phải kích vào ô vuông (checkbox) có dòng chữ “I accept the terms in the License
Agreement” sau đó nút “Next” sẽ hiện lên và bạn kích vào nút “Next” này để thực hiện
bước tiếp theo.
Bước 3: Lựa chọn kiểu cài đặt

Bạn để mặc định kiểu cài đặt như trên màn hình rồi kích vào nút “Next”

Bước 4: Thông tin đường dẫn cài đặt

Bạn kích vào nút “Install” trên màn hình để thực hiện việc cài đặt
Bước 5: Kết thúc quá trình cài đặt

Bạn kích vào nút “Finish” để kết thúc quá trình cài đăt.

3. Chạy chương trình giám sát trực tuyến Navibox
Sau khi thực hiện thành công việc cài đặt ở trên, bạn vào trang www.navibox.net rồi kích
vào mục theo dõi trực tuyến.

Sau khi bạn kích vào nút “Theo dõi trực tuyến” màn hình sau sẽ hiện ra, trong trường hợp
bạn sử dụng ứng dụng Navibox lần đầu tiên, màn trình này sẽ xuất hiện khoảng 3 phút,
quá trình này là quá trình cài đặt ứng dụng.

Nếu màn hình sau xuất hiện, bạn bắt buộc phải kích vào ô vuông (checkbox) có nội dung
là “Always trust content from this publisher” sau đó kích vào nút “Run”

Sau khi kích vào nút “Run” màn hình sau sẽ xuất hiện

Bạn thực hiện việc đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình
chính của ứng dụng sẽ xuất hiện như sau:

Để sử dụng tất cả các chức năng của hệ thống như trên màn hình trên, chúng tôi sẽ gửi
đến bạn tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết.

